
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 5223100014 นายบุญมา ทองรมย์

2 2223100015 นายปริญญา เน่ืองโนราช

3 2223100019 นายบุญส่ง สุทธิโคตร *

4 4223100006 นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ

5 2223100013 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน์

6 4223100015 นายไพบูลย์ เสือเทศ

7 3223100011 นายวิรัตน์ จ าเรียง

8 3223100031 นายปานจิต เมฆสุทัศน์

9 3223100024 นายณัฐวุฒิ พวงดี

10 3223100016 นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร

11 4223100003 นายเจริญชัย พัศดารักษ์ *

12 3223100025 นายสุริยะมงคล ศรีสุระ

13 5223100001 นายสุรพงศ์ บุญสินธ์ุ *

14 2223100031 นายอนันท์ แสนจันทร์

15 2223100007 นายอิทธิพล มณีเนตร

16 5223100002 นายธนเดช อินขวัญ

17 3223100002 นายทินกร ทิพย์รักษ์

18 3223100013 นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล

19 5223100033 นายภูรพล วานิชรักษ์

20 5223100013 นายกิตติศักด์ิ โมราศิลป์

21 5223100006 นายสุวิทย์ มักคุ้น

22 3223100001 นายชัยสิทธ์ิ ศรีเมฆ

23 3223100017 นางสิริอาภามาศ ไชยฤทธ์ิตรีคูณ

24 4223100004 นายสุพจน์ อดิเรกเกียรติ

25 2223100004 นายธนาสิทธ์ิ ด านิล

26 4223100001 นายปรีชา สาลี

27 2223100006 นายพัฒนา จันทวัติ

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ...(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับสูง)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 5223100028 นายบุญสม ใสบริสุทธ์ิ

29 5223100025 นายสมมาส ทัศวา *

30 5223100017 นายอ านวยโชค บุญพร้อม

31 5223100010 นายสุทัศน์ มามาตย์

32 5223100034 นายประพิษ หนูเพชร

33 5223100020 นายอนุชา ธนาวุฒิ

34 5223100004 นายธัชพงศ์ นาคอุดม

35 5223100005 นายประสิทธ์ิ ทองช่วย

36 5223100008 นายพุฒิกัณฐก์ มนต์เล้ียง

37 3223100010 นายปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

38 2223100018 นายชนาธิป อมรพันธ์ุ

39 3223100034 นายวรพงค์ ห่อนาค

40 5223100003 นางจิตรา มะโนสงค์

41 5223100018 นางศิริกุล ธรรมชาติ

42 1223100004 นายกมล สุขศีล

43 1223100010 นายวิโรจน์ วรรณวงศ์

44 2223100003 นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย

45 2223100042 นายสนธยา สีหานนท์

46 5223100015 นายธานินทร์ สุขวรรณโณ

47 5223100021 นายสารัตน์ เก่ียวข้อง

48 5223100026 นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล

49 2223100021 นายนิรภัย บุญเรืองลือ

50 5223100030 นายสมศักด์ิ รุ่งเรือง *

51 3223100028 นายกิตติชัย ชวกานนท์

52 2223100012 นายวินัย สีดาแหลม

53 4223100008 นายพีรพงค์ ทองหนู

54 3223100043 นายเสรี ศุภก าเนิด
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55 2223100009 นายทนงศักด์ิ อภัยโส

56 1223100016 นายว่าท่ีพ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม

57 2223100045 นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์

58 3223100006 นายสุรพงษ์ โพธิสัตยา

59 1223100025 นายอัศวิน เกตุแก้ว

60 2223100030 นายสุทธิเกียรติ ฮังกาสี

61 3223100004 นายอนิรุทธ์ิ โพธ์ืิสุวรรณ

62 4223100014 นายวุฒิศักด์ิ สุริโย

63 5223100011 นายเกรียงศักด์ิ ฤทธาภัย

64 2223100001 นายวินัย มูลป้อม

65 3223100019 นายวีระเชษฐ์ สุนาวงศ์

66 5223100023 นายเทอดศักด์ิ จริยานุกูล *

67 5223100012 นายอุดร รัตนพันธ์

68 5223100029 นายวสันต์ รักษ์แดง

69 2223100039 นายจีระพงษ์ โคตรชมภู *

70 5223100009 นายสุเทพ เจียมทิพย์

71 2223100010 นายประยุทธ์ เย็นอารมย์

72 3223100008 นายเกรียงไกร มานะกิจศิริสุทธิ

73 2223100026 นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง

74 1223100019 นายวสันต์ วงศ์ดี

75 5223100027 นายสุนทร คงสม

76 2223100037 นายภาณุวัฒน์ ประจุดทะเน

77 4223100011 นายเสน่ห์ สนองพงษ์

78 2223100043 นายพินิจศักด์ิ เอ่ียมฉวี

79 3223100039 นายวิริยะ เจริญสุข

80 3223100012 นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม

81 2223100020 นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
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82 2223100032 นายอนุชา เลติวานิช

83 2223100025 นายอ าพร ศิริภักด์ิ

84 3223100003 นายปรีชา ปัตวิน

85 3223100035 นายสนิท รังผ้ึง

86 1223100013 นายอัครเดช ศักด์ิศรี

87 3223100005 นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล *

88 1223100022 นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธ์ิ

89 1223100005 นายวิโรจน์ รอดเสส

90 4223100005 นายชฤทธ์ิ พงษ์พระเกตุ

91 2223100023 นายสรสิช ว่องไว

92 1223100009 นายเนาวรัตน์ บุญสุข

93 2223100022 นายนาสิทธ์ิ แก้วค า

94 4223100012 นายดิษฐพล กอหร่ังกูล

95 3223100027 นายอุดมศักด์ิ สิทธิญาณ

96 4223100002 นายบุญฤทธ์ิ วงกลม

97 2223100046 นายอรรณพ วังศานุวัตร

98 1223100007 นายสุพร ธรรมะ

99 1223100014 นายคณพศ สิงหเดช

100 2223100027 นายมานพ มานุจ า

101 3223100015 นายนคเรศ ศรีโท

102 3223100032 นายพัฒนชาติ บุญชุ่ม

103 3223100023 นายทรงเดช นวลมะ

104 1223100020 นายศุภกฤต แสนอินเมือง

105 2223100040 นายพิชัย บุเงิน

106 2223100011 นายพงษ์ธนพฤทธ์ น้อยวัน

107 3223100007 นายทรงฤทธ์ิ พรหมแก้วต่อ

108 3223100030 น.ส.วงเดือน สุคนธพล
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109 4223100007 นายเกษตร ถนอมรอด

110 3223100020 นายเสกสรรค์ ป่ีเงิน *

111 1223100018 นายวิสาขะ ปัญญาช่วย *

112 2223100034 นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง

113 4223100009 นายชเนนทร์ กรกชมาศ

114 3223100022 นายสุพัฒน์ ศรีพิพัฒนะกุล

115 2223100041 นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักด์ิ

116 2223100017 นายประสิทธ์ิ ยอดบุดดี

117 2223100038 นายประกอบ อ่ิมเสมอ

118 1223100001 นายจ ารูญ จันทร์บ้านคลอง

119 4223100010 นายชัยกฤต พรหมพ้วย

120 1223100023 ว่าท่ีร้อยตรีสุธี สกุลทอง

121 1223100012 นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง

122 2223100005 นายชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์ *

123 1223100024 นายชาญชัย จันทะวงค์ *

124 1223100002 นายถาวร อินทิยศ

125 2223100008 นายพีระ จงกลรัตน์

126 1223100015 นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ *

127 3223100014 นายณรงค์ศักด์ิ เจริญธรรม

128 2223100035 นายธนาชัย หาวิรส

129 1223100021 นายเชิดเกียรติ ประมูล

130 3223100033 นายชวลิต หิรัญเดชารักษ์

131 4223100013 นายพิทักษ์ ช้างพลี

132 4223100016 นายสมศักด์ิ อนันตวุฒิ

133 3223100026 นายธเนตร ป่ินทอง


